
בס"ד

חבריי הקבטי"ם והממונים 
על שירותי החירום ברשויות 

המקומיות!
־מספר נושאים אקוטיים מע
־סיקים את הנהלת האיגוד בת

קופה האחרונה וברצוני להעלות 
חלק מהם.

א. הנחיית השר לביטחון פנים, 
ח"כ יצחק אהרונוביץ' לצמצום כלי הנשק המצוי ברשות 
מאבטחים, עודנה מטלטלת את המערכות האזרחיות 
השונות. מסתבר, שהדרך לצמצום כלי הנשק המוחזקים 
בידי הציבור בכלל ובידי המאבטחים בפרט, אינה סלולה. 
סוגיות רבות עולות באשר למיקום הנשק בסוף משמרת 
ודומה כי לא נלקחו בחשבון ההשלכות הצפויות מכך.

אני תומך בצמצום כלי הנשק, אולם ככל שהדבר נוגע 
אלינו ובמיוחד במוסדות החינוך )מוס"ח(, איני רואה דרך 
טובה לעשות זאת. מאבטחי מוס"ח ברשויות המקומיות, 

־מהווים את כוח־האדם העיקרי באבטחת אירועים עירו
ניים ולקיחת כלי הנשק מהם, תעקר את יכולתם לספק 
אבטחה נאותה באירועים, כפי שדורשת משטרת ישראל. 
זאת ועוד. איום הייחוס לא השתנה והמאבטחים המוצבים 
במוסדות החינוך מחומשים ומוצבים שם על־פי החוק 
לשמירה על שלום הציבור. ומה הועילו חכמים בתקנתם, 
אם הכל נשאר כמו שהיה, אבל הנשק, שאמור לתת מענה 

בעת אירוע נלקח מידי המאבטח?
־בדיונים שהתקיימו בועדת הפנים של הכנסת ברא

שות ח"כ מירי רגב, העלנו את שאלת הפקדת כלי הנשק 
בסיום משמרת ברשויות המקומיות. ח"כ רגב הנחתה 
את משטרת ישראל לנסח במדוייק את הצעת החוק 
בנושא, על־מנת להסיר סימני שאלה רבים, שעולים 
מנוסח החוק המוצע. עוד דרשה ח"כ רגב, שעלות התקנת 
הכספת בבתי המאבטחים, לא תיפול עליהם, אלא על 

החברות המעסיקות אותם.
במקביל לדיונים בכנסת, מתקיימים בימים אלה 
ישיבות עבודה אינטנסיביות עם נציגי משטרת ישראל, 
משרד החינוך, השלטון המקומי, המועצות האיזוריות 
והמפקח על כלי היריה. בדיונים אלה, עולים פערים 
משמעותיים באשר לגיבוש המסקנות. אמשיך לעדכן 
אתכם ככל שתהיה התקדמות על־גבי הפייסבוק שלנו 

ובמגזין הבא.
ב. ואם במוסדות החינוך עסקינן, קיימת בעייה, 

־שרבים מכם מרגישים אותה מדי חודש והיא, היע
דר המימון של משטרת ישראל לאבטחת מוס"ח. אנו 
יושבים על המדוכה כבר זמן רב. לא מכבר הזהרתי, 
שרשויות מקומיות, בעיקר אלו המתקשות בלאו־הכי, 
לא יהיו מסוגלות לפתוח את שנת הלימודים הקרובה, 
ללא מימון האבטחה על־ידי משטרת ישראל, מימון 

אליו היא מחוייבת על־פי דין.
פניות למפכ"ל המשטרה ולשר לביטחון הפנים, 

נענו רק בחלקן. ההרגשה הכללית היא שוב, שמשטרת 
ישראל והמשרד לביטחון הפנים מתנערים מאחריותם 
לנעשה בשטח ומותירים אותנו, הרשויות המקומיות 
בשלטון המקומי, להתמודד לבד עם הבעיות התקציביות.
5 ביוני 2013, קיימנו כנס קב"טים בגני התע־  ג. בתאריך

רוכה בת"א, בסימן תרגיל העורף הלאומי, שהתקיים השנה 
בסוף חודש מאי. הכנס כובד בנוכחותם של מפקד פיקוד 
העורף, האלוף אייל אייזנברג, מנכ"ל המשרד להגנת העורף, 
גבי אופיר, ראש מחלקת מבצעים במשט־  האלוף )מיל'(
רת ישראל, נצ"מ יוסי בכר, ראש מינהל שירותי החירום 
במשרד הפנים, אלי רגב, ראש מועצת בית אריה־עופרים 
ויו"ר ועדת הביטחון בשלטון המקומי, אבי נעים ואחרים.
־נושא מעמד הקב"ט, עבר כחוט השני בין כל הדו

ברים, שהסכימו כולם על הצורך לשנות את התפיסה 
ולהפוך את מעמד הקב"ט לסטאטוטורי. אין ספק כי 
עוד עבודה רבה לפנינו בכל הקשור להיערכות לחירום, 
אנחנו וכל הגופים האחרים בעורף, עדיין במעלה הדרך. 
אלי רגב, שהופיע בפעם הראשונה בפורום מקצועי 
רחב, דיבר על הרציפות התפקודית ועל מעמד הקב"ט. 
)ראה הכתבה על כנס הקב"טים(. מעמד הקב"ט הוא 

לא סיסמה אלא מטרה נחושה עד לשינוי המיוחל.
ד. תופעת ראשי הרשויות ועובדי הציבור המאויימים 
חוצה מגזרים ורשויות. היא לכשעצמה תופעה מכוערת, 
אלימה ומסוכנת לשלטון החוק. בין שלל הנושאים שאנו 
מופקדים עליהם, קיים גם נושא אבטחת המאויימים וגם 
כאן, נדרש תקציב לא־קטן לביצוע פעולות האבטחה כפי 
שנדרשות על־ידי משטרת ישראל וכפי שנגזרת מרמת 

האיום המיוחדת הנקבעת על־ידה.
לצערי, גם בנושא זה, קיים פער תקציבי גדול, שאינו 
מכוסה, נכון להיום, על־ידי השלטון המרכזי, אלא מושת 
על הרשות המקומית, שכורעת תחת עומס משימותיה. 
כך יוצא, שעם כל חשבונית המגיעה לרשות בעניין 
אבטחת מאוימים, היא צריכה לכתת רגליה בין משרדי 
הממשלה השונים המסרבלים את התהליך. בסופו של 
דבר, גם אם עובר תקציב, הוא אינו מספיק, לצורך 

כיסוי אבטחת המאויימים.
הבשורה היוצאת מהכנסת באמצעות שר האוצר, 
בתשובה לפנייתה של ח"כ מירי רגב היא, שמתקיימים 
דיונים בין האוצר, משרד הפנים והמשרד לביטחון הפנים, 
האמורים להניב הסכמה על גובה התקציב הנדרש לאבטחת 
ראשי רשויות ועובדי ציבור בכירים, זאת כדי שהרשות 

המקומית לא תצטרך לשאת בנטל הכבד הזה לבדה.
אתם מוזמנים להגיב ולכתוב לנו בפייסבוק של איגוד 
www.kabtar.co.il :הקב"טים או באתר האינטרנט שלנו

בברכת חברים ולהמשך עשייה פוריה
שלכם ובשבילכם,
חיים נוגלבלט 
 יו"ר איגוד הקב"טים 
ומנהלי הביטחון ברשויות המקומיות

לא לעקר את מאבטחי מוסדות חינוך

"ארומיד קשר אלחוטי" משווקת 
 מכשיר קשר אלחוטי נישא 
מבית "קנווד". למכשיר 16 
 תדרים והספק שידור של 

5 וואט. ניתן לצרוב את המכשיר 
בתדרי תא"ג )UHF(. למכשיר סוללת 

ליתיום של 18 שעות עבודה.

"אנטקו" החלה 
לשווק מערכת 

הקלטה 
 "NOVO" מתקדמת של 4 ערוצים מבית

ביחס עלות תועלת מהטובים בישראל 
)Cost Effectibe( קיימות מערכות 

דומות של 8 / 16 / 32 ערוצים, כולם 
.960H ברזולוצייה של עד

"פיקוק" משווקת מצלמה 
 ULTRA־Z ממונעת מסידרת
בעלת מעגל אינפרא־אדום 

חכם ל־100 מטר מבית 
"ISR־PROVISION". למצלמה 

חיישן 1/4 המספק רזולוצייה של 560 קו 
ומעבד סמסונג עם רגישות לאור של 

.Z271־R 0.02 בשחור לבן. דגם המצלמה

"פל"א שיווק" 
מציגה מערכת 
הקלטה מבית 
"אלפאטק" ל־32 ערוצים ברזולוצייה 

 אנלוגית של 960H הפועלת בקצב 
של 80 פריים )בזמן אמת(. 

"לדיקו" מציגה את משפחת 
 Autodome 7000 המצלמות

 )"BOSCH"( "של "בוש
הניחנות ביכולת מעקב 

אוטומטית אחר אובייקט 
מצולם. המצלמות מכילות טכנולוגיית 

וידיאו אנליטיקה מתקדמת.

 דבר היו"ר ־ חיים נוגלבלט
יו"ר איגוד הקב"טים והממונים על שירותי החירום ברשויות המקומיות

להתמודדות עם מצבי חירום

ה-2הכנס הלאומי 

הרישום למשתתפים בכנס נפתח! 
www.emergencyisrael.org :לתכנית המלאה, פרטים נוספים והרשמה

 emergency@emergencyisrael.org :מרכז מידע טלפוני: 03-6489339 | דוא"ל
מזכירות הכנס: אקספו-קונסולט בע"מ ארגון וניהול כנסים בינלאומיים ותערוכות בטחוניות | ת.ד. 39325 ת"א 61392

היערכות ומוכנות מדינת ישראל 
למצבי חירום והתגוננות אזרחית

8 אוקטובר 2013, יום ג' | מרכז הקונגרסים שפיים

"שולחן עגול" של כל גופי החירום וההצלה 
כנס מרתוני שיתווה את מדיניותה של מדינת ישראל בתחום מצבי חירום. 

בואו לראות לשמוע ולהשפיע!

כנס חובה 
לבעלי תפקידים 
ואנשי מקצוע 

אזרחיות וממלכתיותבמערכות ציבוריות, 

 ועדת היגוי מקצועית 
- אגף המבצעים - מחלקת חירום  משטרת ישראל 	 

משרד הבריאות	  - האגף לשעת חירום. 
הרשות הלאומית לכיבוי ולהצלה	 
מגן דוד אדום לישראל	 
המשרד להגנת העורף	 

המשרד לביטחון הפנים	 
משרד האנרגיה והמים	 

משרד הפנים	  - אגף פס"ח 
הפורום לביטחון ואבטחה בישראל	  )ארגון 

מנהלי הביטחון הבכירים בישראל( 

מפגש הפיסגה המקצועי של כל הגורמים והגופים האחראיים על ההתמודדות 
והטיפול במצבי חירום ובאסונות ברמה הלאומית במדינת ישראל.

במקביל לכנס תיערך תצוגת טכנולוגיות ואמצעים

"מרחב הסיכונים" )דיוני מליאה, פאנלים רבי משתתפים( 
	 התמורות במזרח התיכון

	 מלחמות
	 ההיערכות הלאומית למצבי חירום 

	 השפעת התקשורת במצבי חירום על התודעה הלאומית

"מסלולים אופרטיביים" )דיונים בקבוצות עבודה(
	 הטיפול המשולב באוכלוסיה במצבי חירום 

	 ניהול המערכה - פיקוד ושליטה במצבי חירום
	 היערכות המערכת הרפואית למצבי חירום 

	 רציפות תפקודית - פרט/קהילה/מדינה
	 היערכות מנהלות תשתיות החירום בישראל מצבי חירום 

התפיסה הלאומית והמבצעית של מדינת ישראל להיערכות ולטיפול במצבי חירום וההתמודדות עם השלכותיהם תכנית הכנס      

* תכנית ראשונית. ייתכנו שינויים ותוספות.

 היערכות ומוכנות 
 מדינת ישראל למצבי חירום 

והתגוננות אזרחית 
 8 אוקטובר 2013, 

מרכז הקונגרסים שפיים 
ההרשמה החלה

יולי-אוגוסט 2013 6 | הביטחון 


